Protokoll nr 1/2013

Tid:

Söndag den 20 jan

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Malin Karlsson, ordf
Patrik Persson
Magdalena Holmqvist
Pernilla Persson
Mattias Forsman
Kenth Söderström
Camilla Park, adj

§1

Öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Det beslutades
Att utse Camilla Park att föra protokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa den föreslagna dagordningen.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom protokoll nr 6/2012 utan att finna några anmärkningar.
Styrelsen gick igenom åtgärdslistan och strök de föreslagna punkterna.
Det beslutades
Att godkänna protokoll nr 6/2012 och lägga dem till handlingarna.

§5

Rapporter
a Personalrapport
Camilla Park gick igenom personalrapporten och informerade att licensstatistiken
ligger på ca 100 fler licenser än för året samma tidpunkt.
b Distrikslaget/distriktskonferensen
Malin Karlsson informerade om distriktskonferensen där Nordsvenska VBF fick stort
utrymme i form av goda exempel, erfarenhetsutbyte och seminariumpass. Malin
beskrev också styrelseordförande Saffets ursäkt kring distriktsavgiften samt det
ekonomiska läget i Svensk volleyboll. Malin gav distriktsledarna en stor eloge för
deras fina insatser under GP helgen. Flick- och pojklaget gjorde avtryck på GP och
Malin ser med ljus framtid för kommande lag att deltaga.
c Ekonomisk rapport
Malin Karlsson informerade om att det inte finns några direkta pengar i kassan just
nu, några fodringar är ute. Kari Rennemo kommer så snart som leverera ett bokslut
för distriktet.
d Sociala medie-/hemsidestatistik
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Mattias Forsman informerade att det var rekord på facebook under GP helgen och det
som berör mest är bilder och ungdomsrapporteringar inom distriktet. Det är viktigt att
förmedla känsla av lycka och skapa engagemang. Mattias tycker att loggan på twitter
bör bytas ut samt vill ha hjälp från kansliet att göra loggan på hemsidan snyggare.
Mattias ska titta närmare på vilka sidor som skapar aktivitet på hemsidan.
e Dialog med Västerbottens IF/SISU
Bordlades
§6

Verksamhetsplan 2013
Malin Karlsson informerade att en revidering bör göras. Malin tillsammans med
Camilla Park gör ett förslag till beslut till nästa styrelsemöte. Ansvariga för områden
får gärna maila tankar om revideringen.

§7

Nyrekrytering/kommunikation
a Luleå Volleydagen
Patrik Persson hör av sig till föreningen och försöker hitta datum och plats.
b Beachplansmarknadsföring
Mattias Forsman kollar upp detta.

§8

Föreningskontakt/utveckling
a Resultat föreningsenkät
Patrik Persson informerade om enkäten, hälften av föreningarna har svarat.
Kidsvolley – steg 1 –DDK var de utbildningar som efterfrågades. Sverigeserien har
fått god respons och de flesta föreningar har lag med samt kan tänka sig arrangera.
b Föreningsrundringning - frågelathund
Styrelsen vill kontakta samtliga föreningar per telefon. Patrik tar fram ett
frågeformulär och bollar detta med Camilla.
c Umeå föreningsprocess/ledarnätverk
Tanken är att samla alla nya föreningar kring Umeå till en kväll tillsammans med
SISU Västerbotten. Malin, Mattias och Camilla går vidare med detta. Camilla
återkopplar och sätter upp ett telefonmöte när hon varit i kontakt med SISU.
d Årsmötesplanering
Förslag på var och när: Under Gamen Games, Guld spelen eller Sverigeseriens final i
Umeå. Ärendet bordlades till nästa möte.
e Arvidsjaurs IF
f

Leif Björk håller på att bilda förening i Arvidsjaurs. Patrik tar kontakt med Leif.
Årets Nordsvensk
Styrelsen var helt överens vem som blir årets Nordsvensk 2012. Malin skriver ihop
en motivering.
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§9

Utbildning
a Utbildningsplan 2013 revideringar
Magdalena Holmqvist kollar igenom utbildningsplanen och reviderar den till nästa
möte. Magdalena tar kontakt med Jerker, Ann, Linda, Leif och Krister och erbjuder
de kurser som är uppsatta i planen men där datumen går att flytta. Paul Engström tar
kontakt med Magdalena och berättar hur utbildningsmodulen fungerar.
b Volleysexan
Kenth Söderström informerade om sina tankar kring dokumentet som är gjort. Han
tar kontakt med Sofia Dahlström och försöker komma fram till något konkret förslag
hur volleysexan kan användas i distriktet.
c Lärarfortbildningar
Pernilla Persson informerade om att under v 44 tisdag eller onsdag har lärarna
fortbildning. Camilla Park tar kontakt med Umeå universitet.
d Unga-ledarsatsning
Camilla Park kollar med SISU om det finns något idrottsöverskridande unga
ledarprojekt i Västerbottens IF.

§ 10

Distriktslag/breddläger

a Ekonomi
Väntar på en rapport från Kari Rennemo.
b T-shirtinköp
Deltagarna kommer få en t-shirt. Möjligen kommer en sponsor in som täcker
kostnaden helt eller delvis.
c Riktlinjer
Riktlinjer bör finnas klara till våren. Pernilla Persson jobbar vidare med detta.
d Breddlägerarr 2013
Förfrågan tars upp på Gamen Games
e Distriktsledare 2013/14
Förfrågan tars upp på Gamen Games
§ 11

Tävling

a Tävlingslathund Sverigeserien
Lathunden finns ute på hemsidan
b Tävlingslathund för Kids/V2000
Malin Karlsson ser över detta och levererar.
c Tävlingsplanering föreningar
Malin Karlsson ser över detta.
§ 12

Budget
Patrik Persson gick igenom och informerade om budgeten 2013.
Det beslutades
Att anta förslaget till budget 2013
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§ 13

Representation på:

a Föreningsprocess Umeå februari
Så många i styrelsen som möjligt.
b Tävlingsplanering med föreningar 23/3
Träffen är inte spikad ännu.
c Årsmöte Svensk volleyboll 16 mars
Fundera till nästa möte vem som vill åka!
d Årsmöte VIF/SISU 13/4
e

Magdalena Holmqvist representerar Nordsvenska VBF
Årsmöte NIF/SISU

f

Inget årsmöte detta år.
Årsmöte Nordsvenska VBF

Bordlägger
g VM-kval Kidsvolleykonferens 25-26 maj
Blir träffen av åker Malin Karlsson på detta.
h EM-slutspel Köpenhamn 28-29 sep
Camilla Park tar reda på hur många som får åka och de ekonomiska förutsättningarna.
h Volleydag Luleå höst
Bestäms senare i vår.
§ 14

Nästa möte – beslut mötesplan 2013
Nästa styrelsemöte blir den 25 feb på telefon 20.00-21.30

§ 15

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Park
Sekreterare

Malin Karlsson
Mötesordförande

4 (5)

Åtgärdslista
Status

Nytt
Klardatum

Protokoll

§ nr

Ärende

Ansvarig

Klardatum

5

10

Telefonmöte utb.anv.

2012-12-09

2013-02-24

6

5b

2012-12-19

2013-02-24

6

8

Dialog med Västerbottens
IF/SISU
Verksamhetsplan

Kansliet,
MH, KS
Kansliet

2013-01-14

2013-02-24

6
6
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13

12
13
8b
8c
8e
9a
9b
9c
9d
11b

Lathundar
Utbildningsplan
Frågeformulär
Telefonmöte Umeåträff
Kontakt med Leif Björk
Rev av utb.plan
Volleysexan
Fortbildning
Unga ledare
lathundar

Styrelsen/k
ansliet
MK
MH
PaP
CP
PaP
MH
KS
CP
CP
MK

2013-01-20
2013-01-20
2013-02-24
2013-02-24
2013-02-24
2013-02-24
2013-02-24
2013-02-24
2013-02-24
2013-02-24

2013-02-24
2013-02-24

5 (5)

